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l Od wie lu lat, bez wzglę du na op cję po li tycz ną, rzą dzą cy
pró bu ją ogra ni czać sza rą stre fę i wal czyć z prze stęp czo ścią.
Oczkiem w gło wie ko lej nych ekip, a w ślad za tym zmie nia -
ją cych się służb, są tzw. whi te col lar cri me (tł.: „prze stęp stwa
bia łych koł nie rzy ków”). Jest to po kło sie uby wa ją cych z sek -
to ra fi nan sów pu blicz nych pie nię dzy z ta kich in trat nych branż
jak pa li wo wa, ener ge tycz na czy ban ko wa, któ re sze ro kim stru -
mie niem omi ja ją skarb pań stwa. Sze ro ko ro zu mia na wła dza,
ma jąc do dys po zy cji or ga ny ści ga nia i wy mia ru spra wie dli -
wo ści, po dej mu je z za sa dy nie rów ną wal kę, by ule czyć nasz
sy stem praw ny z to czą cych go przy pa dło ści. A ku ra cja jest po -
trzeb na nie tyl ko pań stwu, ale tak że za moż nym, pry wat nym
przed się bior com, czę sto bez rad nym wo bec nie ucz ci wo ści
swo jej ka dry me na dżer skiej. 

Jak to by ło kie dyś?
Sta ty stycz nie rzecz uj mu jąc, jesz cze kil ka lat te mu naj wię cej

po peł nia no zwy kłych prze stępstw ty pu: kra dzie że (152.456
w 2014 r.), roz bo je (7.673 w 2014 r.) czy han del nar ko ty ka -
mi (28.894 w 2014 r.) Po stę po wa nia pro wa dzo ne w tych
spra wach by ły pro ste do ana lizy i czę sto spro wa dza ły się do
oce ny dość ubo gie go ma te ria łu do wo do we go, na pod sta wie
któ re go zo sta wa ły za my ka ne w okre sie pierw szych kil ku mie -
się cy od ich wszczę cia. W wie lu przy pad kach or ga ny ści ga nia
mia ły prze stęp ców na przy sło wio wym „wi del cu” i nie mu sia -
ły wy ka zy wać się ini cja ty wą. Wy star czy ło prze pro wa dze nie
kil ku ru ty no wych czyn no ści ta kich jak prze słu cha nie jed ne -
go lub dwóch świad ków czy oglę dzi ny oso by lub miej sca, by

spra wę osta tecznie „wy pu ścić” z ak tem oskar że nia do są du
i cze kać na nad ej ście „oczy wi ste go” wy ro ku. 
Ros ną ca licz ba bez kar nych prze stęp ców?
Obec nie licz ba prze stępstw gos po dar czych la wi no wo roś nie.

Wzrósł tak że ich udział w sen sie zna cze nio wym. Z po li cyj -
nych sta ty styk wy ni ka, że w 2008 r. stwier dzo no ok. 135000
prze stępstw gos po dar czych, pod czas gdy w 2015 r. licz ba ta
zwię kszy ła się do pra wie 170000. Głów nym po wo dem ta kie -
go wzro stu jest fakt, że prze stęp cy gos po dar czy w bar dzo krót -
kim cza sie „do ra bia ją” się po kaź nych ma jąt ków, a po cią gnię cie
ich do od po wie dzial no ści na strę cza or ga nom ści ga nia wie lu
prob le mów. Wy ni ka to prze de wszyst kim z fak tu, że prze stęp -
czość bia łych koł nie rzy ków ce chu ją bar dziej wy ra fi no wa ne
dzia ła nia niż w przy pad ku po wszech nych prze stępstw. Są to
cho ciaż by: po zo ro wa nie pro wa dze nia le gal nej dzia łal no ści, brak
fi zycz nej prze mo cy, wy so ki (z re gu ły) sta tus spo łecz ny spraw -
ców, fik cja bra ku po krzyw dzo nych, ści sła spe cja li za cja spraw -
ców czy w koń cu wy so ka sto pa zwro tu. Po nad to, nie ba ga tel ne
zna cze nie ma fakt, że ma te riał do wo do wy zbie ra ny przez or ga -
ny ści ga nia jest na ty le ob szer ny i skom pli ko wa ny, że cza sa mi
z tru dem mie ści się na sto le sę dziow skim, a do je go ze bra nia
i ana li zy nie wy star czą do bre chę ci i nie słab ną cy za pał. Wszy scy
pa mię ta my, bul wer su ją ce opi nię pu blicz ną, spra wy jak „afe ra
FOZZ”, w któ rej zdef ra u do wa no po nad 300 mi lio nów zło tych;
„afe ra pa li wo wa”, w któ rej stra ty bud że tu pań stwa się ga ły mi -
liar dów zło tych a za mie sza nych w nią by ło po nad 1200 firm
czy w koń cu „spra wa Gro bel ne go i Bez piecz nej Ka sy Osz częd -
no ści”, w któ rej po krzyw dzo nych by ło po nad 11 ty się cy osób.
W wielu tych sprawach początkowo zapadały nieprawomocne
wyroki skazujące, które jednak w wyniku wniesionych
apelacji i podnoszonych w nich błędów proceduralnych
ostatecznie były uchylane przez sądy odwoławcze. 
Za ba wa w ko ta i mysz kę trwa…
Jak po ka zu je prak ty ka, w wie lu spra wach o pod ło żu gos po -

dar czym bra ku je do wo dów bez poś red nich pro wa dzą cych do
spraw cy. Or ga ny ści ga nia mu szą opie rać się na po szla kach,
któ rych oce na czę sto jest nie jed noz nacz na. Do te go do cho dzi
fakt, iż spraw cy prze stępstw gos po dar czych bro nią się przed
sche ma ta mi do tych cza so wych roz wią zań, szu ka ją no wych
dróg do bez praw nych dzia łań, czę sto po świę ca jąc du że pie -
nią dze, by za trzeć ewen tu al ne śla dy. A to wy mu sza na or ga -

nach ści ga nia się ga nie po co raz to no we roz wią za nia, któ re
do tych czas nie by ły prak ty ko wa ne. Obec nie pro ku ra to rzy ro -
bią wszyst ko by zdo być ob cią ża ją ce do wo dy, po su wa jąc się
nie jed no krot nie do za ska ku ją cych wy bie gów czy sztu czek
pro ce so wych. 
War to choć by wspom nieć o spra wie, dot. wie lo mi lio no we go
wy łu dze nia VAT, w któ rej wo bec po dej rza ne go za sto so wa no
areszt. Na wi dze niach wie lo krot nie on pod kre ślał, iż oso ba
z któ rą prze by wa w ce li, praw do po dob nie ma za za da nie wy -
cią gnąć od nie go jak naj wię cej in for ma cji o pro wa dzo nej
dzia łal no ści. Oka za ło się, że po dej rze nia by ły słusz ne, a po
kil ku ty god niach po by tu w aresz cie „kla wisz” po twier dził, że
do bór wspó ło sa dzo nych nie był przy pad ko wy. 
Ko lej ny przy kład to tak że sy tu a cja z osta t nich mie się cy, gdzie
przed się bior ca spot kał się z pod sta wio nym (praw do po dob -
nie przez służ by) „kon tra hen tem”. Ten osta t ni z du żym za an -
ga żo wa niem pro po no wał mu wej ście w in trat ny, choć nie do
koń ca le gal ny, biz nes. Jak uczy do świad cze nie, gdy by ów
przed się bior ca sko rzy stał z pro po zy cji, za pew ne w ślad za nią
po ja wi ła by się ko lej na. Tym ra zem nie do od rzu ce nia i od or -
ga nów ścią ga nia – al bo idziesz na współ pra cę al bo do wię -
zie nia. 
Dość po wszech na jest rów nież wśród służb prak ty ka „in for -
mo wa nia” przed się bior cy o tym, że są oni w po sia da niu ob -
cią ża ją cych go in for ma cji. Np. na te mat je go „prze stęp czej”
dzia łal no ści, kon tak tów, re la cji biz ne so wych i osób za mie sza -
nych, któ re po zy ska li od „ko goś” z je go oto cze nia. Wszyst ko na
du żym stop niu ogól no ści i enig ma tycz nie, by „po łknął ha -
czyk”.
Po wyż sze przy kła dy to tyl ko kil ka z wie lu pro ku ra tor skich
i po li cyj nych sztu czek. Cza sa mi an ga żu ją oni w swo je dzia ła -
nia in ne or ga ny kon trol ne, ta kie jak urząd kon tro li skar bo -
wej, urzę dy cel ne etc., ma jąc na dzie ję, że coś się na nich
znaj dzie zgod nie z za sa dą, iż „nie ma uczci wych przed się bior -
ców, a są tyl ko źle skon tro lo wa ni”. Te zaś, na u czo ne do świad -
cze niem, po dej mu ją dzia ła nia ope ra cyj ne za nim „mle ko się
roz le je” i czę sto sa me ini cju ją okre ślo ne zda rze nia. A ro bią to
naj czę ściej oczy wi ście w bran żach pod wyż szo ne go ry zy ka ta -
kich jak bran ża pa li wo wa, ener ge tycz na, elek tro nicz na czy sta -
lo wa.
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Przestępstwa białych kołnierzyków – czyli złap mnie jeśli potrafisz?

Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.


